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Saker til Årsmøtet i JF-P den 18. november 2020

Forslag til vedtektsendringer knyttet til valg og forslag til valgkomitéinstruks
Innledning
Med bakgrunn som tidligere styreleder i JF-P og nå valgkomitéleder har jeg erfart at gjeldende
vedtekter, som ble vedtatt i ekstraordinært årsmøte våren 2019, har svakheter. Det er heller ikke
vedtatt en valginstruks. Vedtektene krever at Årsmøtet vedtar en slik. Det er på denne bakgrunn jeg
fremmer sakene.
Sakene henger sammen. Spørsmålet er hva man bør regulere i vedtekts form, som krever kvalifisert
flertall og Hovedstyrets godkjennelse, og hva man bør regulere i instruksform som vedtas med
alminnelig flertall på Årsmøtet.
Jeg begynner her med forslag valginstruks basert på den forutsetning at vedtektsforslagene som
foreslås vedtas. Det blir trolig lettere å bedømme helheten i forslaget ved en å fremstille forslagene i
denne rekkefølgen. Vedtaksmessig må rekkefølgen være motsatt.
Valgkomitéinstruks
Valgkomiteen skal foreslå valg av styreleder, styremedlemmer (4) og varamedlemmer (3), samt
Landsmøtedelegasjon fra JF-P unntatt de 4 landsmøtedelegatene som velges av styret.1
Landsmøtedelegasjonen bør velges elektronisk med 3 virkedagers frist til å avgi stemme.
Valgkomiteen bør innstille med forslag til rekkefølge, men den blir neppe veldig tungtveiende.
Valgprosessen starter med en e-post til alle medlemmene om at valg skal gjennomføres, litt om
valget – prosessen og mulighetene for å bli valgt -, og at kandidater må melde seg innen 3 uker før
Årsmøtet. Alle kandidater får umiddelbart tilsendt spørreskjema/info-innhenting som må besvares
senest 2 uker før årsmøtet.
Medlemmene velger elektronisk.
Det bør innføres krav om at hvert medlem stemmer på minst 5 kandidater og maks det antall
delegater som skal velges.
Stemme-«seddelen» må utformes slik at medlemmene først får mulighet til å stemme for
valgkomiteens forslag. Stemmer som ikke er i samsvar med reglene blir forkastet. Det elektroniske
valgsystemet bør sikre at stemme-«sedler» ikke går igjennom uten å tilfredsstille kravene.

1

Etter forbundets vedtekter skal 39 delegater fordeles proporsjonalt mellom Stat, Kommune, Privat og
Dommerne basert på antall yrkesaktive medlemmer per 1. januar. Valget av delegater skjer nå i november
2020, mens måletidspunkter først er 1.1.2022. Valget av delegater må derfor skje i rekkefølge og med minst
like mange varadelegater. Erfaring viser at det blir en del forfall.

Det er flertallsvalg. For å sikre en bred representasjon i et valg som kan bli tilfeldig, må det stilles opp
noen regler. Begge kjønn skal være likt representert så nær som 1 delegat, og 5 bør være helt nye
uten tidligere verv som tillitsvalgt i Juristforbundet. Slike regler kan vedtas i en valginstruks.
Rent praktisk rangeres alle i rekkefølge etter antall stemmer, deretter rangeres kvinnene, mennene
og de uerfarne hver for seg. De 5 uerfarne med flest stemmer anses valgt til delegasjonen, og det
bestemmer også fordeling kvinne/mann slik at det blir likt så nær som én. Og endelig, det må være
en geografiregel slik at alle landsdeler (5) har representasjon. Det overstyrer de som velges i
kvinne/mann-kvoten.
Når det gjelder vara, de som ikke er valgt i henhold til det ovenstående, bør rekkefølgen følge antall
stemmer uavhengig av om man er i den ene eller andre gruppen. Det settes ikke tak på antall vara,
men de må innkalles i rekkefølge. Det betyr at man ikke kan velge den man innkaller, men starte fra
toppen. Innkallingsfristen må fastsettes i lys av situasjonen, og særlig når JF-P risikerer å tape
stemme makt.
Alle må presenteres med et bilde, en kort CV og kort motivasjon. Og så får hver kandidat bruke
telefon, kollegakrets og/eller sosiale medier for å sikre seg stemmer.
Styret velger 4 til delegasjonen. Styreleder kan ikke være i delegasjonen, så i praksis velger nok styret
å velge styremedlemmene og lar varaene uansett møte og bidra i delegasjonsarbeidet selv om de
ikke har tale- og stemmerett. På den måten er seksjon Privat alltid sikret nødvendig erfaring og
kunnskap om det som skjer på Landsmøtet i delegasjonen.
Det er Valgkomiteen som bekrefter valget overfor Årsmøtet. Opptelling må skje fort og listen må
sendes ut og publiseres. Listen leses opp på Årsmøtet.
Det er nødvendig med en nødfullmakt for det tilfelle at det ikke er nok delegater som kan møte på
Landsmøtet. Gitt denne situasjonen, gis styret eller den/de styret bestemmer fullmakt til å
oppnevne.
Styrevalget krever større innsats fra Valgkomiteen. Først må alle medlemmer varsles om Årsmøtet og
muligheten for å stille til valg. Medlemmene minnes om muligheten til å stille til valg 5 uker før
Årsmøtet. Medlemmene kan foreslå seg selv eller andre, men det må settes en endelig frist for
medlemmenes forslag. Fristen bør være 3 uker før Årsmøtet. Etter det tidspunktet er det bare
Valgkomiteen som kan bringe inn nye personer i diskusjonen.
Valget av styreleder må skje i et særskilt valg. Valgkomiteen må intervjue sittende styreleder om
situasjonen og tanker om fremtiden. Alle kandidater må få spørreskjema og de må intervjues. De må
få beskjed om valgkomiteens innstilling og gis mulighet til å trekke (ikke utsette seg for offentlig
valg). Dersom ingen av kandidatene stiller opp mot valgkomiteens forslag, anses lederen som valgt.
Valgkomiteen bekrefter det overfor Årsmøtet og resultatet publiseres. Dersom det er flere
kandidater, må det gjennomføres et elektronisk valg som alle medlemmer reelt kan delta i. Alle
kandidater må presenteres med bilde, CV, kandidatens planer for kommende valgperiode og en kort
personlig motivasjon. Og så får hver kandidat bruke telefon, kollegakrets og/eller sosiale medier for å
sikre seg stemmer.

Det elektroniske valget må skje samtidig med valget av delegater til Landsmøtet. Alle medlemmer må
få delta i avstemmingen. Etter dagens regler er det bare de som fysisk og elektronisk er til stede på
årsmøtet, og det gir et betydelig demokratisk underskudd. Det er over 6000 medlemmer, mens antall
møtende vil være ca 50 til 100. De Oslo-nære medlemmene har i tillegg en ekstra fordel ved det.
Avstemmingen må skje over 3 virkedager minst 2 dager før Årsmøtet. Valgkomiteen meddeler
resultatet til Årsmøtet.
Valget av styremedlemmer og varamedlemmer til styret gjennomføres samlet. Alle medlemmer
varsles om Årsmøtet og muligheten for å stille til valg. Medlemmene minnes om muligheten til å
stille til valg 5 uker før Årsmøtet. Medlemmene kan foreslå seg selv eller andre, men det må settes en
endelig frist for medlemmenes forslag. Fristen bør være 3 uker før Årsmøtet. Etter det tidspunktet er
det bare Valgkomiteen som kan bringe inn nye personer i diskusjonen.
Alle kandidater skal umiddelbart få tilsendt spørreskjema/info-innhenting som må besvares senest 2
uker før årsmøtet.
Det elektroniske valget må skje samtidig med valget av delegater til Landsmøtet og eventuelt
styreleder. Alle medlemmer må få delta i avstemmingen. Etter dagens regler er det bare de som
fysisk og elektronisk er til stede på årsmøtet, og det gir et betydelig demokratisk underskudd. Det er
over 6000 medlemmer, mens antall møtende vil være ca 50 til 100. De Oslo-nære medlemmene har i
tillegg en ekstra fordel ved det. Avstemmingen må skje over 3 virkedager minst 2 dager før Årsmøtet.
Valgkomiteen meddeler resultatet til Årsmøtet.
Alle kandidater skal få Valgkomiteens innstilling tilsendt og gis mulighet til å trekke seg. Dersom det
ikke er flere kandidater enn ledige verv, anses de innstilte som valgt. Valgkomiteen bekrefter det
overfor Årsmøtet og resultatet publiseres.
Dersom det er flere kandidater enn verv gjennomføres elektronisk valg som beskrevet. Alle må
presenteres med et bilde, en kort CV og kort motivasjon. Og så får hver kandidat bruke telefon,
kollegakrets og/eller sosiale medier for å sikre seg stemmer.
Det må likevel sikres en kjønnsfordeling. De 2 kvinnene med flest stemmer anses som valgt som
styremedlemmer. De 2 mannlige med flest stemmer anses valgt som styremedlemmer. Dersom
styreleder er en kvinne, så fordels de 3 varaplassen med 2 til menn og 1 til kvinne, og vica verca. I
tillegg legges den inn en geografisk fordeling som overstyrer forannevnte slik at minst 1 kvinne og 1
mann kommer fra forskjellige deler av landet og ikke fra Østlandet.
Valgkomiteen meddeler resultatet til Årsmøtet.
Forslag til vedtektsendringer i seksjonens vedtekter:
Som nevnt over må noe av det ovennevnte reguleres i vedtekter, mens resten må komme frem i en
bindende valgkomiteinstruks. Det er et smaks/skjønns-spørsmål om hva som hører hjemme hvor. Det
legges til grunn at både vedtekter for seksjonen og seksjonens valgkomiteinstruks, eller snarere
valginstruks, er like tilgjengelig for medlemmene.
Første forslag til endring av vedtektenes § 5-4 fra
4) Valg av valgkomité på tre medlemmer, og instruks for valgkomitéen.

til
4) Valg av valgkomitéens leder og to medlemmer, og valginstruks.

Videre, det foreslås endring av vedtektenes § 5-1, 3 ledd fra

Medlemmene skal ha minst tre måneders varsel om møtetidspunktet. Saker som
enkeltmedlemmer ønsker behandlet skal sendes seksjonsstyret senest seks uker før
årsmøtet.
til

Medlemmene skal ha minst tre måneders varsel om møtetidspunktet og muligheten for å
stille til valg til styret eller som delegat til Landsmøtet. Saker som enkeltmedlemmer
ønsker behandlet, skal sendes Seksjonsstyret senest seks uker før årsmøtet og kandidater
til valg fremmes overfor Valgkomiteen senest 3 uker før årsmøtet.

Ennvidere foreslås endring av vedtektenes § 5-3, 2. ledd fra

Forhåndsregistrerte medlemmer har forslags- og stemmerett. Det er ikke anledning til å
møte med fullmakt. Sakene avgjøres ved alminnelig flertall. Ved valg må en kandidat
oppnå mer enn halvparten av de avgitte stemmer for å bli valgt. Der det er flere enn to
kandidater til et verv, og ingen blir valgt i første omgang, gjennomføres en andre
valgomgang mellom de to kandidater som oppnådde flest stemmer i første valgomgang.
til

Forhåndsregistrerte medlemmer har forslags- og stemmerett. Det er ikke anledning til å
møte med fullmakt. Sakene avgjøres ved alminnelig flertall. Ved valg av leder og
medlemmer av valgkomiteen må en kandidat oppnå mer enn halvparten av de avgitte
stemmer for å bli valgt. Der det er flere enn to kandidater til et verv, og ingen blir valgt i
første omgang, gjennomføres en andre valgomgang mellom de to kandidater som
oppnådde flest stemmer i første valgomgang.

Ennvidere foreslås endring av vedtektenes § 5-3, 3. ledd fra

Vedtektsendringer krever kvalifisert flertall.
til
Vedtektsendringer krever minst 2/3-dels flertall av de avgitte stemmer.
Ennvidere foreslås det endring § 5-3, 5. ledd som lyder

Endringsforslag og alternative kandidater til de verv som er på valg må av praktiske
grunner meldes inn til sekretariatet senest sju dager før møtet.

strøket.

Ennvidere forslås endring av § 5-4, 2 ledd fra:

Det ordinære årsmøtet skal behandle:
1) Styrets beretning
2) Styrets forslag til handlingsplan
3) Valg av styrets leder, fire øvrige styremedlemmer, tre varamedlemmer
4) Valg av valgkomité på tre medlemmer, og instruks for valgkomitéen
5) Fastsette eventuelt honorar og annen personlig godtgjørelse til tillitsvalgte for
gjennomført periode i styre, forening eller forum
6) Valg av resterende landsmøtedelegasjon, jf Juristforbundets vedtekter §§ 3-1-1.
Delegatene velges i rangert rekkefølge, og det skal velges samme antall varadelegater
som delegater
7) Andre saker på dagsordenen
til
Det ordinære årsmøtet skal behandle:
1) Styrets beretning.
2) Styrets forslag til handlingsplan.
3) Informasjon fra Valgkomiteen om elektronisk valg av styrets leder, fire øvrige
styremedlemmer og tre varamedlemmer.
4) Informasjon fra Valgkomiteen om elektronisk valg av landsmøtedelegasjon unntatt de
landsmøtedelegater som velges styret, jf. Juristforbundets vedtekter §§ 3-1-1.
5) Valg av valgkomité på tre medlemmer, og valginstruks.
6) Fastsette eventuelt honorar og annen personlig godtgjørelse til tillitsvalgte for
gjennomført periode i styre, forening eller forum.
7) Andre saker på dagsordenen
Til slutt foreslås § 5-7 om suppleringsvalg endret fra

Hvis et styremedlem trer ut av styret i perioden, trer et varamedlem inn som nytt
styremedlem. For å supplere vararekken skal det foretas elektronisk suppleringsvalg etter
innstilling fra seksjonens valgkomité. Tilsvarende gjelder ved supplering av øvrige verv
valgt på årsmøtet.
til
Hvis et styremedlem trer ut av styret i perioden, trer et varamedlem inn som nytt
styremedlem. For å supplere vararekken skal det foretas suppleringsvalg etter innstilling
fra seksjonens valgkomité. Er det ikke flere kandidater enn valgkomiteens innstilling
anses den/disse valgt. Er det flere kandidater som ønsker å konkurrere om vervet,
gjennomføres det en elektronisk avstemming blant landsmøtedelegatene valgt av
medlemmene. Ved supplering av Valgkomiteen innstiller styret på nytt medlem/leder, og
som tiltrer/velges på samme måte.

Forslag til Valginstruks

VALGINSTRUKS
For Juristforbundet – Privat
Vedtatt av Årsmøtet den [18.11 2020]

Valg av tillitsvalgte i JF-P, unntatt til Valgkomiteen, organiseres og gjennomføres av Valgkomiteen i
samsvar med seksjonens vedtekter og nærværende instruks.
Valg skjer elektronisk som flertallsvalg, dog slik at det tas særskilt hensyn til kjønnsfordeling,
geografisk representasjon og at nye tillitsvalgte kommer med i interessearbeidet til seksjonen.
Valgkomiteen skal påse at medlemmene får tilstrekkelig varsel om valg, og oppfordring til å stille
valg.
Valgkomiteen skal senest 5 uker før valget ha avklart med styreleder, styremedlemmer,
varemedlemmer og delegasjonsmedlemmer om de stiller til gjenvalg.
Valgkomiteen skal 5 uker før valg gi medlemmene en e-post-påminnelse om valget, samt informasjon
om prosess, status rundt valget.
Valgkomiteen skal snarest mulig innhente informasjon (spørreskjema) fra kandidatene.
Valgkomiteen skal avgi innstilling til samtlige verv senest 2 uker før valget, og slik at kjønnshensyn,
geografiske hensyn og hensynet til kontinuitet og rekruttering er ivaretatt.
Innstillingen sendes først til alle kandidater til verv i styret slik at ikke-innstilte kandidater gis
anledning til å trekke seg. Er det er ikke flere kandidater enn det som kommer frem av innstillingen
én uke før Årsmøtet, anses de som er innstilt som valgt. Valgkomiteen rapporter tilbake til årsmøte
valgresultatet.
Elektronisk valg av landsmøtedelegasjon, og eventuelt styreleder/styremedlem/varamedlem til styret
starter 6 dager før Årsmøtet og gjennomføres over 3 virkedager. Valgkomiteen rapporter tilbake til
årsmøte valgresultatet.
Følgende anses som valgt:
Som styreleder:
Som styremedlem:
Som varamedlem:

Den som får flest stemmer
2 menn med flest stemmer
2 kvinner med flest stemmer
Den med 3. flest stemmer med samme kjønn som styreleder
De med 3. og 4. flest stemmer av motsatt kjønn av styreleder
Dog slik at 2 styremedlemmer kommer fra forskjellige landsdeler en
Østlandet.

Som delegat:

5 kandidater uten tidligere verv i JF-P rangert etter flest stemmer

Resten fordeles mellom kvinnelige og mannlige kandidater slik at det
blir en jevn fordeling kjønnsmessig hensyntatt kjønn på de 5 nye
kandidatene

Dog slik at alle landsdeler (5) er representert.
Som varadelegat:

Alle resterende i rekkefølge etter antall stemmer.

Valg-«seddelen» til de ulike elektroniske valg skal utformes slik at medlemmene kan gi
Valgkomiteens innstilling en samlet stemme.

